Det større dokument
Dette eksempeldokument viser hvordan du strukturerer og præsenterer en rapport efter normer for større
dokumenter.
I eksemplet ser du indstilling af forside, indstilling af sektioner, lister for indhold, stikord, figurer og
litteratur samt krydshenvisninger.

Forside
Forsiden har indstillingerne:
Indholdet er centreret i det lodrette niveau
Forsiden afsluttes med et sideskift der skifter til næste ulige side, der nummereres som side 1.
Niveauet Overskrift 1 er indstillet til at hver ny overskrift opretter ny side.

Side 1

Indholdsfortegnelse
[Denne side nummereres som side 1]
Man kan fremad se 1, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der
afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles stort uden brug fra optimering af
presse. I en kant af landet går der blandt om, at de vil sætte den over forbehold for tiden. Vi flotter med et
hold, der vil rundt og se sig om i byen.

Sådan er eksemplet indstillet
Indholdsfortegnelsen er indstillet med
•
•
•

to niveauer
skabelonen “smart”
afstanden over og under indholdsfortegnelsens typografi for overskrift er reduceret fra 24 punkt til
6 punkt.
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Teksen er en mumle-, dummy eller vrøvletekst. Du finder teksten på
https://www.onlinewebdesign.dk/referencer/lorem-ipsum/ - og du finder de mere klassiske dummytekster på fx
https://lipsum.com/ eller http://www.blindtextgenerator.de/.
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Side 2

Figur- og tabellister
Hvis det er træet til dit bord der får dig op, er det snarere varmen over de andre. Selv om hun har sat alt
mere frem, og derfor ikke længere kan betragtes som den glade giver, er det en nem sammenstilling, som
bærer ved i lang tid (Helle, 2017).

Tabeller
Table 1: Tabel for retning og hensigt................................................................................................................. 2
Table 2: Navneliste ............................................................................................................................................ 3
Table 1: Tabel for retning og hensigt

Retning og hensigt

Op

Ned

udvikling

positiv

neutral

Figurer
Figure 1: Coral Weed (Corallina officinalis) ....................................................................................................... 2
Figure 2: Dummyillustration .............................................................................................................................. 4
I en kant af landet går der blandt om, at de vil sætte den over forbehold for tiden. Vi flotter med et hold,
der vil rundt og se sig om i byen.

Figure 1: Coral Weed (Corallina officinalis)

Side 3

Fodnoter og slutnoter
Det går der så nogle timer og fodnoter ud, hvor det er indlysende at online 2 webdesign i og med at
virkeligheden bliver tydelig istandsættelse 3. Det er opmuntrende og anderledes og pizza, at det er dampet
af kurset i morgen. Der indgives hvert år enorme strenge af blade og kviste af større eller mindre tilsnit.

Slutnoter
Slutnoter håndteres som fodnoter – de indsættes bare sidst i dokumentet. Det hyppigste er fodnoter på
hver enkelt side: Det er mere læservenligt.
Table 2: Navneliste

2
3

Fornavn

Efternavn

Ib

Jensen

Søs

Hansen

Data er alle indsamlet i 2017
Jvnf vedlagt interviewudskrift.

Side 4

Hyperlinks og krydshenvisninger
Det går der så nogle timer ud, hvor det er indlysende at online webdesign og krydshenvisninger i og med at
virkeligheden bliver tydelig istandsættelse.

Krydshenvisning
Du finder et andet billede
Se også Stikordsregister, side 5 og figuren på side 2: Figure 1: Coral Weed (Corallina officinalis) , hentet fra
billedsøgningstjenesten på Creative Commons
Bemærk: Teksten side 5: Figure 1: Coral Weed (Corallina officinalis) er indsat som felter – styrken er
naturligvis at de opdateres til at angive aktuelt sidetal og aktuel tekst

Internet-links
Billedet nedenfor findes på adressen https://dummyimage.com/600x400/999999/000000
Det går der så nogle timer ud, hvor det er indlysende at online
webdesign i og med at virkeligheden bliver tydelig
istandsættelse.

Figure 2: Dummyillustration

Side 5

Stikordsregister
Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan
der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles stort uden brug fra
optimering af presse. I en kant af landet går der blandt om, at de vil sætte den over forbehold for tiden.
Vi flotter med et hold, der vil rundt og se sig om i byen. Det gør heller ikke mere. Men hvor vi nu
overbringer denne størrelse til det søgeoptimering handler om, så kan der fortælles op til 3 gange.
blade
kviste; 3
fodnoter; 3
istandsættelse; 5

krydshenvisninger; 4
ligheder; 5
søgeoptimering; 5

Det går der så nogle timer ud, hvor det er indlysende at online webdesign i og med at virkeligheden bliver
tydelig istandsættelse. Det er opmuntrende og anderledes, at det er dampet af kurset i morgen. Der
indgives hvert år enorme strenge af blade af større eller mindre tilsnit.

Side 6

Litteraturhenvisninger og -lister
Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der
afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles stort uden brug fra optimering af
presse (Wisler-Poulsen, 2007).
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